
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το χριστόψωμο στην Κρήτη 

  

 

 

 

 

 

 

 

Το ζύμωμα του χριστόψωμου στη Κρήτη είναι έργο θείο και έθιμο καθαρά χριστιανικό. Για 

το χριστουγεννιάτικο τραπέζι το χριστόψωμο είναι ευλογημένο ψωμί αφού θα στηρίξει τη 

ζωή του νοικοκύρη και της οικογένειας του, ο οποίος το σταυρώνει, το κόβει και το 

μοιράζει σε όλους όσοι παρευρίσκονται στο τραπέζι, σαν συμβολισμό της Θείας Κοινωνίας, 

που ο Χριστός έδωσε τον Άρτο της ζωής σε όλη την ανθρώπινη οικογένεια του. 

 

Η κουλούρα της Ζακύνθου 

  

 

 

 

 

 

 

Οι νοικοκυρές ζυμώνουν με τον παραδοσιακό τρόπο την κουλούρα, μέσα σε ξύλινες 

σκάφες και με τη χρήση αλευριού πολύ καλής ποιότητας, ψιλοκοσκινισμένου, με πολλά 

αρωματικά βότανα και με αρκετή δόση από καρύδια, σταφίδα, κρασί και λάδι. Αφού το 

στολίσουν με πολλά περίτεχνα σχέδια από το ίδιο ζυμάρι και αφού το εμπλουτίσουν με 

κάποιο χρυσό ή ασημένιο νόμισμα, που το αποκαλούν «ηύρεμα», το ψήνουν σε φούρνο με 

ξύλα και το διατηρούν ζεστό μέχρι τη βραδινή οικογενειακή ιεροτελεστία. 

 



Το «τάισμα» της βρύσης στην Κεντρική Ελλάδα 

 
 

 

 

 

 

 

 

Τα μεσάνυχτα της παραμονής των Χριστουγέννων γίνεται το λεγόμενο «τάισμα της 

βρύσης», σε χωριά της Κεντρικής Ελλάδας. Οι κοπέλες τα χαράματα πηγαίνουν στην 

πιο κοντινή βρύση για να κλέψουν το «άκραντο νερό», δηλαδή αμίλητο γιατί δεν 

βγάζουν λέξη σε όλη τη διαδρομή. Όταν πάρουν το νερό, αλείφουν τη βρύση με 

βούτυρο και μέλι με την ευχή όπως τρέχει το νερό να τρέχει και η προκοπή στο σπίτι 

και όπως γλυκό είναι το μέλι έτσι γλυκιά να είναι και η ζωή τους. Για να έχουν καλή 

σοδειά, όταν φθάνουν εκεί, την ταΐζουν με διάφορα προϊόντα όπως βούτυρο, ψωμί, 

τυρί, όσπρια ή κλαδί ελιάς. 

«Πάντρεμα της φωτιάς» στην Έδεσσα 

  

 

 

 

 

 

 

 

Στα χωριά της Έδεσσας την παραμονή των Χριστουγέννων «παντρεύουν τη φωτιά», 

δηλαδή παίρνουν ένα ξύλο με θηλυκό όνομα, δηλαδή κερασιάς και ένα με αρσενικό 

όνομα, συνήθως από αγκαθωτά δέντρα, δηλ. από βάτο. Βάζουν τα ξύλα στο τζάκι να 

καούν και ανάλογα με τον κρότο ή τη φλόγα τους μπορούν να προβλέψουν τα 

μελλούμενα είτε για τον καιρό είτε για τη σοδειά τους. 

 

 



Τα Χριστόξυλα στη Μακεδονία 

  

 

 

 

 

 

 

 

Σε πολλά χωριά της Μακεδονίας από τις παραμονές των Χριστουγέννων ο 

νοικοκύρης του σπιτιού ψάχνει στα χωράφια και βρίσκει ένα μεγάλο χοντρό και 

γερό ξύλο από πεύκο ή ελιά και το πάει σπίτι του. Βάζει λοιπόν το Χριστόξυλο 

στο τζάκι την παραμονή και το ανάβει αφήνοντας το να σιγοκαίει όλο το 

δωδεκαήμερο από τα Χριστούγεννα μέχρι τα Φώτα. Στη λαϊκή παράδοση 

πίστευαν ότι η στάχτη αυτή προφύλασσε το σπίτι και τα χωράφια από κάθε 

κακό αφού καθώς καίγεται, ζεσταίνεται ο Χριστός στη φάτνη. 

 

Οι Μωμόγεροι στη Δράμα 

 

Στα χωριά Πλατανιά και Σιταγροί της Δράμας συναντάμε το έθιμο των Μωμόγερων 

που προέρχεται από τους Πόντιους πρόσφυγες. Η ονομασία τους προέρχεται από το 

μίμος ή το μώμος και το γέρος και συνδέεται με τις μιμητικές τους κινήσεις. Φοράνε 

τομάρια λύκων ή τράγων ή είναι ντυμένοι με στολές ανθρώπων οπλισμένων με 

σπαθιά και έχουν την μορφή γέρων. Οι Μωμόγεροι προσδοκώντας τύχη για τη νέα 

χρονιά, γυρίζουν σε παρέες όλο το δωδεκαήμερο, ψάλλοντας τα κάλαντα ή άλλους 

ευχετικούςστίχους. 

 



Η Γουρουνοχαρά στη Θεσσαλία 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σημαντικότερο χριστουγεννιάτικο έθιμο εδώ είναι το σφάξιμο του γουρουνιού. 

Μετά το γδάρσιμο, αρχίζει το κόψιμο του λίπους και στην συνέχεια το κόψιμο του 

κρέατος σε μικρά κομμάτια. Το λίπος (παστό), λιώνεται και αποθηκεύεται σε μεγάλα 

δοχεία λαδιού για να χρησιμοποιηθεί αφού παγώσει από τις νοικοκυρές στα φαγητά 

τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Στις περισσότερες περιοχές της Θεσσαλίας, τα 

γουρούνια σφάζονται την ημέρα του Αγίου Στεφάνου στις 27 Δεκεμβρίου, γι’ αυτό και 

η γιορτή αυτή ονομάζεται «Γρουνοστέφανος». 

 

Το Ρόδι 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Χίλιοι μύριοι καλογέροι σ’  ένα ράσο τυλιγμένοι» Τι είναι;  
Το ρόδι είναι σύμβολο αφθονίας, γονιμότητας και καλής τύχης. Σε πολλά 
μέρη της Ελλάδος κρεμούν στο κάθε σπίτι, από το φθινόπωρο, ένα ρόδι. 
Την ώρα που αλλάζει ο χρόνος, στην εξώπορτα του σπιτιού πετάνε και 
σπάνε το ρόδι και μπαίνουν μέσα στο σπίτι με το δεξί πόδι κάνοντας το 
ποδαρικό, ώστε ο καινούριος χρόνος να τα φέρει όλα δεξιά, καλότυχα.  



 

Στολισμός του δέντρου 

Η ιδέα για το στολισμό ενός δέντρου κατά τα Χριστούγεννα δεν είναι ξενόφερτη, 
όπως θεωρούν πολλοί. Στην αρχαία Ελλάδα παρόμοιο έθιμο υπήρχε, μόνο που το 
φύτό δεν ήταν έλατο, αλλά η Ειρεσιώνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ειρεσιώνη (<είρος = έριον, μαλλίον) ήταν κλάδος αγριελιάς (κότινος) στολισμένος 
με γιρλάντες από μαλλί λευκό και κόκκινο και τους πρώτους φθινοπωρινούς καρπούς 
(σύκα, καρύδια, αμύγδαλα, κάστανα, δημητριακά, κ.λ.π., εκτός του μήλου και του 
αχλαδιού). Αποτελούσε έκφραση ευχαριστίας για τη γονιμότητα του λήξαντος έτους 
και παράκληση συνεχίσεως της γονιμότητας και ευφορίας κατά το επόμενο και ήταν 
αφιερωμένη στην Αθηνά, τον Απόλλωνα και τις Ώρες (Ευνομία, Δίκη, Ειρήνη).  
Το διάστημα 22 Σεπτεμβρίου – 20 Οκτωβρίου, παιδιά των οποίων και οι δύο γονείς 
ζούσαν, περιφέραν την Ειρεσιώνη στους δρόμους της πόλης των Αθηνών 
τραγουδώντας κάλαντα από σπίτι σε σπίτι, παίρνοντας το φιλοδώρημά τους από τον 
νοικοκύρη ή τη νοικοκυρά και όταν έφθαναν στο σπίτι τους κρεμούσαν την 
Ειρεσιώνη πάνω από την εξώπορτά τους, όπου έμενε εκεί μέχρι την ιδία ημέρα του 
νέου έτους, οπότε, αφού τοποθετούσαν την νέα, κατέβαζαν την παλιά και την 
έκαιγαν. Άλλα παιδιά κρεμούσαν την Ειρεσιώνη πάνω από την θύρα του Ιερού του 
Απόλλωνος. 
Πρόγονος λοιπόν, του Χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι η Ειρεσιώνη , μέσω της 
οποίας μεταδόθηκε το έθιμο του στολισμένου δέντρου στους βόρειους λαούς από 
τους Έλληνες ταξιδευτές, οι οποίοι ελλείψει ελαιόδεντρων, στόλιζαν κλαδιά από τα 
δέντρα που ευδοκιμούσαν σε κάθε τόπο. Το έθιμο της Ειρεσιώνης καταδικάστηκε ως 
ειδωλολατρικό από το θεοκρατικό καθεστώς του Βυζαντίου και απαγορεύτηκε. 
Αιώνες αργότερα το ίδιο έθιμο επανήλθε με την μορφή Χριστουγεννιάτικου και 
Πρωτοχρονιάτικου δένδρου από τους Βαυαρούς που συνόδεψαν τον Όθωνα στην 
Ελλάδα, ως δικό τους Χριστουγεννιάτικο έθιμο. Παρ’ όλα αυτά, το έθιμο της 
Ειρεσιώνης υπήρχε πάντα στην ιστορική μνήμη των Ελλήνων, γι αυτόν τον λόγο, το 
Χριστουγεννιάτικο δένδρο υιοθετήθηκε αμέσως.  



                 Καλήν εσπέραν, άρχοντες… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάλαντα 

       Το καραβάκι, το στολισμένο δέντρο, τα πράσινα αγκαθωτά φυτά, καθώς και τα 
υπόλοιπα σύμβολα των Χριστουγέννων ( ιερό ψωμί – Χριστόψωμο -, σφάξιμο χοίρων, 
ιερή φωτιά ) όπου ο Χριστιανισμός συναντά την παγανιστική λατρεία, έρχονται να 
σμίξουν με τους ήχους από τις φωνές και τα όργανα (τουμπελέκι, και τρίγωνα ) που 
συνοδεύουν τα κάλαντα. Τα παιδικά αυτά «αγυρτικά» τραγούδια αντιπροσωπεύουν  
μια παλιά παράδοση που αναφέρεται στον Όμηρο. Τ’ απαντάμε επίσης και στην 
κλασική εποχή με το όνομα « ειρεσιώνη»  όταν τα παιδιά που ζούσαν και οι δύο γονείς 
τους έφερναν στα σπίτια το μήνυμα της καλής τύχης και της γονιμότητας με 
τραγούδια, κρατώντας στολισμένα κλαδιά δέντρων. Παινέματα για τον « αφέντη του 
σπιτιού», μακαρισμοί κι ευχές « γι αυτό το σπίτι που’ρθαμε», που η παράδοση 
τοποθετεί εννέα αιώνες πριν από το άστρο της Βηθλεέμ, στο στόμα του τυφλού 
βάρδου. Γιορτάζοντας τα Παινέψια ή τα Θαργήλια, το μήνα Ποσειδαιώνα (15 
Δεκεμβρίου – 15 Ιανουαρίου ) οι ομάδες των παιδιών ξεχύνονταν τραγουδώντας 
στους δρόμους, με την ειρεσιώνη, που κρεμούσαν στην εξώπορτα του σπιτιού τους 
επί ένα χρόνο, για κάψουν στη συνέχεια στη « τελεστική» φωτιά. Επίσης κρατούσαν 
διακοσμημένα ραβδιά, τους «θυρσούς», που συμβόλιζαν τον ερχομό του Διόνυσου. 
Τα στοιχεία αυτά τα ανακαλύπτουμε και στους καλαντιστές της νεώτερης Ελλάδας, 
που συχνά κρατούνε μικρά καράβια, ενώ στη Μακεδονία και Θράκη πάλι «παίδες 
αμφιθαλείς» που τώρα λέγονται «μανοκυρουδάτοι», έχουν στολισμένα ραβδιά, τις 
«σούρβες», που μάλιστα πιστεύουν πως έχουν και μαγικές ιδιότητες. 
Τα μικρά παιδιά, με τη δύναμη που αντλούν από τη καθαρότητα της ύπαρξής τους 
«μεσολαβούν» ανάμεσα στον υλικό και τον πνευματικό κόσμο, για να φέρουν μαζί με 
τη νιότη και τη δύναμη των συμβόλων και της μουσικής τους την ελπίδα και την 
αισιοδοξία μπροστά σε μια καινούρια περίοδο που ξεκινάει. Και για να γίνει αυτό, 
χρειάζεται, πάνω απ’όλα,το τραγούδι. Γιατί οι επικλήσεις και οι ευχές που 



τραγουδιούνται παίρνουν άλλη διάσταση. Ο λόγος που τραγουδιέται γίνεται λόγος 
μαγικός. Γι αυτό και τα ελληνικά κάλαντα, με τον τεράστιο πλούτο και την ποικιλία 
τους, σ’ όλες τις  περιοχές του Ελληνισμού συνδέονται παντού με τη γιορταστική 
περιφορά των συμβόλων της ζωής και της γονιμότητας σ’ όλα  τα σπίτια και την 
τραγουδιστή έκκληση για υγεία και καλοχρονιά. 
 Οι περισσότεροι από τoυς στίχους που έχουν σαν θέμα τους την εξιστόρηση 
θρησκευτικών γεγονότων έχουν κυρίως λόγια προέλευση – γεγονός που φαίνεται 
στις εκφράσεις που χρησιμοποιούν – χωρίς αυτό να αποκλείει τη λαϊκή παρέμβαση 
που έπαιξε ρόλο εξίσου σημαντικό στη διαμόρφωσή τους 
                                                      «Καλήν εσπέραν άρχοντες 
                                                        κι αν είναι ορισμός σας……. 
                                                        …εν τω σπηλαίω τίκτεται…… 
Τα κάλαντα σε γενικές γραμμές παρουσιάζουν πολλά από τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά των δημοτικών τραγουδιών, αποδεικνύοντας έτσι τη καταγωγή και 
το ήθος τους. 
                                        Αφέντη μου ευγενικέ, που  ‘χεις μεγάλη χάρη 
                                        που σ’ έχουμε στον τόπο μας σαν το λαμπρό φεγγάρι 
                                        άνοιξε το πουγγάκι σου το μαργαριταρένιο 
                                        αν έχεις γρόσια δος μας τα, αν έχεις και παράδες 
                                        αν έχεις και γλυκό κρασί βγάλε να μας κεράσεις. 
                                                                                                 Κάλαντα  Μακεδονίας 
 

“Στο σπίτι ετούτο πού ’ρθαμε του πλουσιονοικοκύρη 
ν’ ανοίξουνε οι πόρτες του να μπει ο πλούτος μέσα 
να μπει ο πλούτος κι η χαρά κι η ποθητή ειρήνη 
και να γεμίσουν τα σταμνιά μέλι, κρασί και λάδι 
κι η σκάφη του ζυμώματος με φουσκωτό ζυμάρι… 
……………………………………………………………………………………. 
Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε 
μόνε σας αγαπήσαμε κι ήρθαμε να σας δούμε. 
                                                             Κάλαντα Θράκης 
 

 Κάλαντα λοιπόν που θα ξανακούσουμε αυτές τις μέρες από τις ομάδες των 
καλαντιστών που αριθμούν όλο και λιγότερα μέλη και όλα γίνονται τόσο μηχανικά, 
συμμετέχοντας στο καταναλωτικό παιχνίδι των ημερών. Έχει χαθεί η αναμονή και η 
προετοιμασία  ( ψυχική και υλική ) για την έλευση των καλαντιστών, που φέρνουν 
μαζί με τη νιότη και τη δύναμη των συμβόλων και της μουσικής τους την ελπίδα και 
την αισιοδοξία μπροστά σ’ ένα μέλλον σκοτεινό και αβέβαιο. Πόσοι θυμούνται αυτές 
τις ημέρες ότι, εκτός από τον Santa Claus με το κόκκινο σκουφί, τις ερμίνες και τους 
ταράνδους, υπάρχει και ο έλληνας Άη- Βασίλης; Ασκητικός, λόγιος αλλά και γεωργός, 
που δεν κουβαλάει δώρα, αλλά περιμένει να τον φιλέψουν οι νοικοκυραίοι, δίνοντάς 
τους γι’ αντάλλαγμα την «αλφαβήτα» που, όπως διηγούνται τα πρωτοχρονιάτικά μας 
κάλαντα, κάνει το ξερό κλαδί ν’ ανθίσει. 
 
Τα ελληνικά κάλαντα, με τη δομή και τη λειτουργία τους έρχονται να επιβεβαιώσουν 
ότι το ουσιαστικό νόημα της μουσικής παράδοσης είναι η έκφραση και η επικοινωνία 
μέσα από τα σύμβολα και τις διαδικασίες που αντέχουν στους αιώνες, γιατί 
απευθύνονται στις βαθύτερες ανάγκες κι ελπίδες του κάθε ανθρώπου. 
             Όσ’ άστρα έχει ο ουρανός και φύλλα από τα δέντρα 
             Τόσο καλό να δώσ’ ο Θεός, ιδώ που τραγουδάμι.  
 
 



Το Καραβάκι 

 
Το ελληνικό παραδοσιακό καραβάκι αποτελεί παράδοση των παλαιών εποχών της 
χώρας μας, που τα παιδιά με αγάπη, χαρά και δημιουργικό νου, συνήθιζαν να 
κατασκευάζουν μόνα τα παιχνίδια τους, χρησιμοποιώντας ό,τι είχαν πρόχειρο 
(συνήθως, ξύλο και λίγο χαρτί ή κουρέλια).  
Τα περισσότερα παιδιά έκαναν το παραδοσιακό καραβάκι, εμπνευσμένα από τα 
μακρινά ταξίδια των αγαπημένων τους προσώπων και τη νοσταλγία να τα ξαναδούν. 
Αποτελούσε, όμως, και ένα είδος τιμής και καλωσορίσματος στους ναυτικούς, που 
επέστρεφαν από τα ταξίδια τους καθώς και τάματος για να είναι ασφαλείς στα άγρια 
κύματα. 
Πριν από 50 χρόνια, έως και την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία, συναντούσαμε το 
καραβάκι σε πολλά ελληνικά σπίτια και στα χέρια των παιδιών που έλεγαν 
τα κάλαντα. Στολισμένο με χρωματιστά χαρτιά και σχοινιά, γέμιζε από γλυκά και 
χριστόψωμα από τους γείτονες Σήμερα, η παράδοση αυτή τείνει να εξαφανιστεί, μιας 
και έχει αντικατασταθεί από το ξενόφερτο έλατο. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


